
Mejl till ArkipeLaget i november-december 2022 

 

Ett Gott Slut och ett Gott Nytt År! 
Det finns mycket att skriva om och att försöka ta reda 
på i Sankt Anna och Arkösunds skärgård men tiden vill 
inte alltid räcka till. Särskilt trångt om saligheten blev 
det månaderna före jul och därför får det bli ett 
”dubbelnummer” av Månadsbrevet.  

Och allt tyder på att det kommer att bli en lika 
händelserik vinter och vår med minst två samråd i 
antågande där lokalbefolkningens synpunkter 
efterfrågas av myndigheterna.  

Två ärenden – ett som rör en brygga och ett som gäller 
ett reningsverk – är under utredning i Mark-och 
miljödomstolen och där väntar vi på avgöranden. 

Men vi har också ägnat oss åt det förflutna och 
studerat två marina nationalparker – en som blev av medan… 

¤ Sankt Anna nationalpark sjönk som en sten. När Naturvårdsverket 1989 presenterade sin 
nationalparksplan var ett område i Sankt Anna en av de tjugo dyrgriparna med unika och orörda 
naturområden, som borde bevaras för framtiden. Men av många olika skäl blev det inte så och nu har 
det som hände blivit föremål för forskning. Du kan läsa mera under Naturarv att värna. 

¤ Marin nationalpark seglar [däremot] i Kosterhavet. På västkusten lyckades försöken att skapa 
nationalpark men det var förvisso ingen lätt match. Det krävde mycket gemensamma studier och 
mycket diskuterande innan man kom fram till en lösning som kan framstå som ganska överraskande 
– en nationalpark som liknar en schweizerost! Du hittar artikeln under Naturarv att värna  

¤ Holme, skär eller mitt emellan? Det är knappast förvånande att den östgötska skärgårdsdialekten 
har många ord som beskriver öar av olika storlek och utseende. Varav hjärtat är fullt därom talar som 
bekant munnen. Vi har fortsatt att fylla på den ordlista från östgötaskärgården som studiecirklar i 
Sankt Anna sammanställde på 1990-talet. Lär dig orden under Kulturarv att vårda. 

¤ Reningsverket i Tyrislöt avgörs i högsta instans. Förutom flytbryggan på Bergön, som vi berättade 
om i september, har nu ytterligare ett Söderköpingsärende hamnat i Mark- och 
miljööverdomdomstolen för avgörande. Den här gången är det klagomål på lokaliseringen av det nya 
reningsverket i Tyrislöt på Norra Finnö som beviljats prövningstillstånd. Du hittar artikeln men länkar 
till tidigare artiklar under som du kan läsa om under Bygga och bo/Stort bebyggelsetryck på Norra 
Finnö. 

¤ Vid samrådsmöte i Häradshammar 7 februari kommer Svea Vind Offshore AB att presentera sitt 
förslag till vindkraftspark ute i havet mellan Oxelösund och Arkösund. Det offentliga 
avgränsningssamrådet hålls i bygdegården mellan kl 18-20 och avsikten är bl a att samla in 
synpunkter från berörda organisationer, föreningar och lokalbefolkning. Du hittar info om mötet med 
länkar till det omfattande samrådsunderlaget med kartor och bilder om du klickar på Bygga och 
bo/Många vindkraftsprojekt utanför Östgötakusten. 



¤ Samråd om ny översiktsplan i maj. Både Norrköping och Söderköping ska revidera sina 
översiktsplaner under innevarande mandatperiod. I Norrköping kommer det att vara dags för samråd 
om det första förslaget till ny gemensam ÖP för stad och landsbygd i början av maj medan 
Söderköping ännu inte har någon tidtabell för arbetet fastställd. För Arkösund kommer den nya ÖP:n 
att tvinga fram nytänk eftersom planeringsförutsättningarna har förändrats högst väsentligt. Läs mer 
under Bygga och bo/Översiktsplaner. 

¤ Nu styr Britta Möjligheterna i Söderköping. Möjligheternas Söderköping heter ett projekt som 
försöker locka fram de bästa idéerna ur Söderköpingsborna. I höstas tog Britta Andersson över 
projektledarskapet för den del som handlar om landsbygden och skärgården och nu fortsätter man 
med att samla in och bearbeta idéer exempelvis vid bygdemöten runt omkring i kommunen. Möt 
Britta och lär känna Idébanken under Nyheter&debatt. 

Gott nytt år till er alla önskar 

Lotta & Wiwi 

 


